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  اعتماد املراقبني
  األمانةمن إعدادثويقة 

ية الفكرية  .1 ية وا ية  نة ا نظام ا3اخيل  مللكنص ا من ن للج ل لتي ن(ملع نظامت ) ةللجا ية دوية و نظامت حكو معىل إماكية اعBد  م لم ن
ية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد   )..CDIP/1/2 Revثالويقة انظر (مغري حكو

ية يه تضمنيو .2 نظمة غري حكو م مرفق هذه الويقة معلومات عن  م ية ث ية ا3وية ا نا ل ملb العام ملعمجلع
)COMMUNIA( بت صفة مراقب مؤقت  .طلاليت 

بت يف طلب اعBد لإن ا .3 لنة مدعوة إىل ا لج
ية بصفة مراقب مؤقت لعام واحد،  نظمة غري احلكو ما مل

 .ثكام ورد يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذq املرفق[
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 املرفق
 

ية ملb العام  ية ا3وية ا ية ملb العام ا ية ا3وية ا ية ملb العام ا ية ا3وية ا ية ملb العام ا ية ا3وية ا نا ل نمجلع ل نمجلع ل نمجلع ل         ))))COMMUNIACOMMUNIACOMMUNIACOMMUNIA((((ملعملعملعملعمجلع

نظمة  ملامس ا
ية ملb العام  ية ا3وية ا نا ل   )COMMUNIA(ملعمجلع

نظمة ملثu ا  مم
يالين دولون دو روينا تورة  م3  ك

سة جملس اإلدارة   ئير

نظمة   ملأعضاء جملس ا
ييب، فرسا يدة برميافريا دو  نا يل فسـ  ل

يد خوان اكرلوس دو مار�ن، إ يالسـا  ليطا
يالين دولون دو روين، فرسا يدة  نا مسـ  ل

يدا، إ نازي ال يد إ ستا ي يا لسـ نبا  سـ
يدة آن اكترين لوران، فرسا  نا  لسـ

سل يرت ترو يد  كا ب  يري، سورسالسـ

ها نظمة وأهدا فرسا� ا  مل

ية ملb العام  ية ا3وية ا نتعىن ا ل ملعمجلع ُ)COMMUNIA (ميه وإثرائه عتعزيز املb العام وتد تقوم . ب همة،  يق هذه ا سـو مل لتحق
يف وا3عوة وتوفري ا ياسات ملb العام يف العرص الرمقي وا متع وواضعي ا ية وأعضاؤها بإذاكء وعي ا لتثقا سـ لمجلع خلربات ¦

 .واألحباث يف هذا ا¦ال

ية  نظامت غري حكو تضمن  بكة دوية  ية إىل إقامة  موسعى ا م ت ل شـ مجلع ثابةت تعلقة مبتكون  نقاشات ا مل أساس مرجعي  لل
ياسات والعمل °سرتا يع تلسـ ية واملوا ئة الر سائل املb العام يف ا ضيجي املربط  مق ب مب يت تعلقةل بكةملا   .لشـ، وتعزيز هذه ا

ية حامسة يف إطار جدول أعامل  تيس أ ها،  سائل املربطة ملb العام الرمقي، اليت شلك نطاق  ية أن ا تقد ا مهو ت ت مل مجلع تكتع معل
ية  تو يات، وال سـ« ا تو بو، كام حتدده ا ية اخلاص لو صا ل ص ل ي يفريين . 16لتمن يدة  سـإلضافة إىل ذq، فقد أعدت ا لسـ

ية  بكة  يه، أحد أعضاء  مجعدوسو شـ ية )COMMUNIA(لي ية وا ية  نة ا مللك، ويقة من و¿ئق اجBعات ا من ن للج لتث ملع
شأن حق املؤلف واحلقوق ا¦اورة واملb العام  ،الفكرية  ).CDIP/4/3/REV./STUDY/INF.1ثالويقة (بيه ا3راسة 
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 بياÉت اكمu لالتصال

نوان الربيدي   : للجمعيةاحلايل لعا

Communia 
c/o Fédération des Associations européennes et 
internationales établies en Belgique - FAIB 
40 rue Washington 
1050 Bruxelles, Belgium 

يةإلاملوقع ا  org.association-communia.www://http/: للجمعلكرتوين 

 org.association-communia@info, com.gmail@ddr.melanie: لكرتوينإلعناوين الربيد ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


